
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

................................................................... 

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

6. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

7. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

8. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

9. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

10. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

11. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ กรรมการ 

4. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา 

2. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ 

3. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ หัวหนา้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

4. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต หัวหนา้ภาควิชาพยาธิวิทยา 

5. นางสาวทัศนยี์  ศรีโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

6. นางจิราพร  เซี่ยนฉิน หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

7. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

8. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พชื รักษาการแทนหัวหนา้งานพัฒนาคุณภาพนิสิต 

9. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหนา้งานวิชาการ 

10. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 



11. นางปารดา  เครืออรุณรัตน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

12. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องการรับ

รางวัลผลงานวิจัย ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ชุมชนสุขภาพ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา โดยท่านอธิการบดี 

และประธานนายกสภา ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ  เป็นผู้มอบรางวั ล                          

ซึ่งของคณะแพทยศาสตร์ โดยนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชน

นวัตกรรม 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจงเรื่องพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอให้อาจารย์ 

บุคลากร และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้เตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ขอขอบคุณ

คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน ในการต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (WFME) เป็นไปอย่าง

เรียบร้อยและราบรื่น ซึ่งจะมีสิ่งที่ต้องรายงานเพิ่มเติม ในข้อมาตรฐานเพิ่มเติมอีก 7 ข้อ เพื่อให้เป็นไป                               

ตามวัตถุประสงค์ของการประเมนิ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวทัศนีย์ ศรโีพธิ์ 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                               

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธิ์  (เอกสารประกอบ

วาระที่ 1.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ



 

1.2.2 แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                        

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา                            

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนกว่าจะมีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง (เอกสารแนบประกอบ                                 

วาระที่ 1.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงนิงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร ์

ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอรายงานงบประมาณคงเหลือ 

และรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม 2564

งบประมาณค่าลงทะเบียนทั้งหมด 2,673,212 บาท งบประมาณใช้ไป 450,316.68 บาท มูลค่าใบสั่งซื้อ

(ผูกพัน) 487,950.052 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,734,945.30 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.3.1) 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตรวจเช็คงบประมาณโครงการ

และงบประมาณค่าตอบแทนการสอนของสาขา เพื่อน าข้อมูลมาเข้าที่ประชุมประชุมสาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์และประชุมฝ่ายวิชาการ 

1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงนิงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่อ

ชาวชนบท ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการเบิก-จ่าย

งบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ งบประมาณ

ทั้งหมด รายงานงบประมาณ 39,873,189.85 บาท และรับจัดสรรปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 จ านวนเงนิ 

7,884,388.23 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,757,578.08 บาท งบประมาณใช้ไป 1,074,149 บาท 

มูลค่าใบสั่งซื้อ 1,855,979 บาท งบประมาณคงเหลอื 44,854,450.08 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 



 

1.3.3 รายงานการประชุมฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2565 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รายงานการประชุม                                         

ฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ หอ้งประชุมรวงผ้ึง ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.3)   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 รายงานผลการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 

นิสติแพทย์ชั้นปทีี่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ได้แจ้งว่า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 และได้ด าเนินการประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อย 

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ ได้รายงานปัญหาที่พบ โดยนิสิตได้รวบรวมข้อมูล

ประวัติที่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลส าคัญ ตั้งสมมติฐานของโรคไม่ถูกต้อง และหัวข้อที่นิสิตสอบตกมากที่สุด คือ 

Med-Thyroid storm เนื่องจากการซักข้อมูลไม่ครอบคลุม การตรวจร่างกาย การประเมินไม่ชัดเจน          

ซึ่งปัญหาใหญ่ๆ คือการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลไม่ชัดเจน วินจิฉัยโรคไม่ได้  

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ชี้แจงว่า จากการวิพากษ์ข้อสอบ พบปัญหาว่า 

อาจารย์ออกข้อสอบไม่ตรงกับ table of spec (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.5.1 แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์                           

ซึ่งจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งจะส าเร็จ

การศกึษา ปีการศึกษา-2564 ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 ราย และปฏิทิน

การจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายบริหาร ติดตามวันสัมภาษณ์แพทย์ชดใช้กับกองการเจ้าหน้าที่ 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า                                       

คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 14/2564 

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์          

ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

14/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่อง โครงการ Central Queensland University ประเทศ

ออสเตรเลีย 

  นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกฌฉินการแพทย์ ได้แจ้งการด าเนินการต้อนรับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเจรจาความ

ร่วมมือการจัดโครงการ Central Queensland University ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

ซึ่งทางหลักสูตรวิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียด     

การจัดกิจกรรมโครงการ ฯ แก่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงนาม

ในสัญญา LOI โดยมีรายละเอียดการลงนามดังนี้  

1. ลงนามออนไลน์ 

2. ลงนามในสัญญาตัวจริง แล้วสแกนไฟล์ส่งต่อใหท้างสถาบันภาษา ฯ  

   (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 3.1) 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบสาขาวิชาปฏิบัติการฉึกเฉินการแพทย์ ด าเนินการจัดท าเรื่องผ่านงาน

วิชาการ เพื่อปรึกษากองกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิาร เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1.1 พิจารณาการจัดซื้อโปรแกรม Zoom Meeting Business Premium 

จ านวน 2 License 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา

การจัดซือ้โปรแกรม Zoom Meeting Business Premium จ านวน 2 License 

   นางจิราพร  เซี่ยนฉิน หัวหน้าส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้ง

ว่า ปัจจุบันทางส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีโปรแกรม Zoom Meeting ดังกล่าว จ านวน      

6 License ซึ่งเพียงพอในการใชง้านรว่มกันระหว่าง 2 ส านักงาน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting Business 

Premium ร่วมกับส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

4.1.2 พิจารณาเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา

ด้วยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะแพทยศาสตร์เสนอรายชื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่ต้องการให้สั่งซื้อ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยให้เรียงล าดับความส าคัญ

และกรอกข้อมูลการเสนอรายชื่อหนังสือฯ ที่ต้องการสั่งซื้อ ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565 

https://shorturl.asia/qYdID  (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบ นางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา ประสานแต่ละภาควิชา เพื่อเสนอรายชื่อ

หนังสือ และจัดส่งข้อมูลรายชื่อหนังสือให้กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2565   

 

4.1.3 พิจารณาการขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่ ว ไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราว สายสนับสนุน สั งกัด                    

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

   แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมอืง รองคณบดีฝา่ยการแพทย์และสหวิชาชีพ ขอเสนอ

ในที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติอัตราก าลัง ลูกจ้างช่ัวคราว สายสนับสนุน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย และบริการิชาการ ด้านการเรียนการสอนของ

อาจารย์แพทย์ โดยเบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณรายจ่ายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา  

 

https://shorturl.asia/qYdID


 

                   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้ชี้แจงว่า กรอบอัตราก าลังดังกล่าว ถ้ามีหน้าที่หลัก คือ การสนับสนุนด้านการเรียนการ

สอนของอาจารย์แพทย์ ควรจะรับในต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา และทั้งนีฝ้า่ยวิชาการ จะมีการประชุมของ

ฝ่ายวิชาการ ในเรื่องการแบ่งภาระงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย เช่น การแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานบล็อค

รายวิชา เพื่อกระจายงานของเจา้หนา้ที่ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3) 

 

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และมอบนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ก าหนดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ที่จะรับเพิ่มดังกล่าว โดยเน้นสนับสนุน

ช่วยงานการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์เป็นหลัก 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.2.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

รับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

 4.2.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ

ทดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 

2564 รอบที่ 1 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ

ทดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอบที่ 1 โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบ

ยอด (Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 เมื่อวันที่       

19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และได้ด าเนินการประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 4.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 



 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.3.1 ขอความอนุเคราะห์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์ และสาขา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จิตอาสา ช่วยงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เนื่องด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราก าลัง

บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ไปปฏิบัติงานไม่เพียงพอในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอความอนุเคราะห์ 

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์ และสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปี ที่ 2 และช้ันปีที่ 3                                 

จิตอาสา ช่วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2562                                       

โดยมีหน้าที่ ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด -19 และปฐมพยาบาล ณ หอประชุมพญาง าเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1) 

 

มติที่ประชุม : อนุมัติ มอบฝ่ายกิจการนิสิต ประสานงานกับนายกสโมสรนิสิต เพื่อหานิสิตช่วยงาน

ดังกล่าว 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.4 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ  

   5.1.1 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประธาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรฉุกเฉินการแพทย์ 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ขอเสนอใน                          

ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยขอเปลี่ยนประธานหลักสูตรจากเดิม คือ 

นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา ขอเปลี่ยนเป็น แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช    

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ    

 

    



 

 

       ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่  24 กุมภาพันธ์ 2565            

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุ



 

  

 



 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.2 

 

 
 

 

 

 



 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 

 

 
 
 



 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 





 
 
 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.3 

 

  
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

................................................................... 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

2. นายชลวัชร ชัยชาญ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงาน 

4. นายพิทักษ์  ตันนันตา รักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

5. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

6. 

7. 

8. 

นางสาวชลติา ยงยิ่ง 

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา 

นางสาวนางสาวณริัชดา วันมหาชัย 

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

9. นางสาวปารดา เครืออรุณรัตน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม 

1. นายแพทย์วรกันต์ วรธ ารงผไท อาจารย์ 

2. นายแพทย์ธนู ตั้งศรเีจริญ อาจารย์ 

3. แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีแสง อาจารย์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1.1.1 แจ้งผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์      

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และข้อที่ต้องแก้ไขฝ่ายบรหิาร 



  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร                                           

คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) ข้อ ม. ไม่ผ่านทั้งหมด 7 ข้อ ของฝ่ายบริหาร 1 ข้อ เรื่อง บุคลากร                                     

ให้ด าเนินการแก้ไขการติดตามการอบรมของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ อาจตอ้งใชแ้บบฟอร์มเดียวกันทั้ง

ของอาจารย์และบุคลากรคณะแพทย์ ฯ ส่งหลักฐานอีกครั้งไม่เกิน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และน าเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในคราวต่อไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.2.1 แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565                               

ในวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ                         

ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

  นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร                                

คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา                                       

เพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  1 /2565                                          

ในวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ                                       

ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 1.3 งานนโยบายและแผน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.3.1 รายงานผลการด าเนินงานนโยบายและแผนประจ าเดือน 

  นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน

ต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ดังตอ่ไปนี้ 



 

    



 

   1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย 

ดังนี้  

     - ฝา่ยบริหาร ด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ 

     - ฝา่ยวิชาการ มีโครงการจ านวน 5 โครงการ 

     - ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติโครงการจ านวน 4 โครงการ 

โครงการที่ 4  คือ โครงการบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) จัด

โครงการเป็นเวลา 3 วัน 

     - ฝ่ายบริการวิชาชีพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาละยพะเยา) ขออนุมัติโครงการ 

จ านวน 3 โครงการ 

     - ฝา่ยคุณภาพนิสิต และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ 

2 โครงการ 

 



   

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวให้ ฝ่ายนโนบายและแผนควร

ปรับแผนภูมิรายงานก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการใหม่ และน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในคราวต่อไป 

   2. งบประมาณโครงการที่แต่ละฝา่ยขออนุมัติ 

  นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ แจง้ในที่ประชุมทราบ เรื่อง รายละเอียดงบประมาณโครงการที่แต่ละ

ฝา่ยขออนุมัต ิ

 
   



 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวขอให้ฝ่ายนโยบายและแผนแก้

กราฟแผนภูมิแท่ง เพื่อให้สัดส่วนจ านวนเงินที่ขอนุอมัติโครงการเสร็จแล้ว และจ านวนเงินคงเหลือของแต่

ละฝ่าย เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึน้   

   3. ปฏิทินการด าเนนิงาน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
  นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ แจ้งในที่ประชุมทราบ ณ ตอนนี้สามารถเริ่มการประเมินงาน ITA 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังตอ่ไปนี้ 

     1. ผูดู้แลระบบและผูบ้ริหารลงทะเบียนการประเมิน โดยเข้าระบบ UP-TIA เพื่อ

ประเมินระดับคณะและระดับหน่วยงาน หากประเมินเสร็จแล้ว สามารถเข้าไป

ประเมินระดับของคณะและระดับหนว่ยงานอื่นได้ 

     2. ส่วน OTI การประเมินข้อมูลทางเว็บไซด์ เริ่มเดือนมีนาคม 2565 และเดือน

พฤษภาคม ประกาศผล มอบรางวัล คณะ/หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมิน 

TIA ระดับมหาวิทยาลัย 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวในที่ประชุม เรื่องการเก็บตัวชี้วัด                           

มีความล่าช้า และมอบหมายให้นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ เร่ง

แก้ปัญหาการเก็บตัวชี้วัด เนื่องจากต้องเอาเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ฯ ทุก 3 เดือน และรอบที่ 2 

(6เดือน) เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ 

   4. รายงานประจ าปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ปรับรูปแบบใหม่ ซึ่งขาดสารคณบดี และจะขอให้คณบดี

เขียนสารคณบดี หากแล้วเสร็จ จะด าเนินการอัปโหลดลงเว็บไซด์ของคณะ ฯ (เอกสารแนบประกอบวาระ

ที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

http://online.anyflip.com/eygto/rorc/mobile/index.html?fbclid=IwAR2WudYkuZI3omfCugz4SbwAtM9_FYJTicoi1086wzv6cepC9xYCxltmOaQ
http://online.anyflip.com/eygto/rorc/mobile/index.html?fbclid=IwAR2WudYkuZI3omfCugz4SbwAtM9_FYJTicoi1086wzv6cepC9xYCxltmOaQ


 ระเบียบวาระที่ 1.4 งานบุคลากร (HR) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานบุคลากรประจ าเดือน 

  นายพิทักษ์ ตันนันตา รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป รายงานผลการ

ด าเนินงานบุคลากรประจ าเดือนต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.4.1)ดังตอ่ไปนี ้

   1.  สรุปงานบุคคลประจ าเดือน ณ วันที่ 1 มกราคม 2565  

  นายพิทักษ์ ตันนันตา แจ้งในที่ประชุมทราบ จ านวนอัตราก าลังปัจจุบัน มีทั้งหมด 76 คน 

แบ่งเป็น สายวิชาการ 37 คน รับอาจารย์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตราและสายสนับสนุน       

39 คน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.1) 

   2. สรุปกรอบอัตราก าลังปีงบประมาณ 2565 

  นายพิทักษ์ ตันนันตา แจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง กรอบอัตราก าลังคงเหลือ

ปีงบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี ้      

    1. อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 

     - อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (หลักสูตรแพทย์) 

มีจ านวน 3 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราก าลังเดิมของบุคลากรที่ลาออกได้แก่  

     1. แพทย์หญิงรตภิรณ ์ 

     2. แพทย์หญิงมนสิสรา 

     3. แพทย์หญิงดษิญาณณิพ์ 

     - อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยสอน (หลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉิน) อัตราที่มอียู่คงเดิม จ านวน 2 อัตรา 

   2. อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 

     - อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนายแพทย์ (แพทย์

ชดใช้ทุน) ปีงบประมาณ 2564 ประกาศรับสมัครจ านวน 10 อัตรา แต่รับมา 

จ านวน 9 อัตรา คงเหลือ 1 อัตรา 

     - อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนายแพทย์ มีจ านวน  

3 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราก าลังเดิมของบุคลากรที่ลาออกได้แก่ 

     1. นายแพทย์ศศนิทร์ 

     2. นายแพทย์มีสทิธิ์ 

     3. นายแพทย์ธนกฤต 

   3. อัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 

     - อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนายแพทย์ (แพทย์ชดใช้ทุน)  

     มีจ านวน 10 อัตรา 

  นายพิทักษ์ ตันนันตา แจ้งในที่ประชุม เรื่องอัตราบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่ง

นายแพทย์ (แพทย์ชดใช้ทุน) ส่งรายชื่อสอบสัมภาษณ์มีจ านวน 5 ท่าน แต่ที่มาร์คแดงไว้ คือ ส่งใบความ

แสดงจ านงคม์าที่คณะ ฯ แตอ่ีก 2 ท่าน ไม่ได้ส่งใบแสดงความจ านงคม์าที่คณะ ฯ 



     - สรุปอัตราก าลังคงเหลือบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนายแพทย์  มี

จ านวน 3 อัตรา  

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวมอบหมายให้ฝ่ายบุคลากร

สอบถามไปทางกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง อัตราก าลัง 4 อัตรา ยังให้กรอบอยู่หรอืไม่ และวันสอบสัมภาษณ์ 

หากยังไม่ได้ค าตอบ จะท าหนังสือไปสอบถามทางกองการเจ้าหน้าที่ แล้วน าเรื่องนี้ เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการคณะ ฯ ในคราวต่อไป 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวในที่ประชุม เรื่อง ตัวชี้วัด                           

ของฝ่ายบุคลากร และ Happinometer ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยามาท า น าเข้าที่ประชุมฝ่าย

บริหารคราวต่อไป 

มติท่ีรปะชุม : รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 1.5 งานพัสดุ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.5.1 รายงานผลการด าเนินงานพัสดุประจ าเดือน 

  นางสาวปารดา เครืออรุณรัตน์ งานพัสดุ รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจ าเดือน 

 

  

 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวในที่ประชุม เรื่อง งานพัสดุน า

พิมพ์เขยีวตึกอาคาร การจัดซือ้จัดจา้ง น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในคราวต่อไป 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 



 ระเบียบวาระที่ 1.6 งานงานการเงนิแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.6.1 รายงานงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน 

   1. รายงานการใช้จ่าย และรายงานงบประมาณคงเหลือ งบประมาณรายจ่าย                               

คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระ                          

ที่ 1.6.1) 

  นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานความคืบหน้างบประมาณ                    

คณะแพทยศาสตร์ เดือนธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทางคณะฯ ได้รับเงินจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งสิ้น 2,503,920 บาท รับโอนเงินอุดหนุนโครงการ

ผลิตพยาบาลเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น 169,292 บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,673,212 บาท (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.6.1) 

  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณคณะแพทยศาสตร์ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณที่ใช้ไป เป็นจ านวน 450,316.68 บาท มูลค่าใบสั่งซื้อ (ผูกพัน) เป็นจ านวน

เงิน 487,950.02 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.6.1) ดังต่อไปนี ้ 

- ค่าสาธารณูปโภค     - บาท 

- ค่าตอบแทน 211,400 บาท 

- ค่าใช้สอย 186,616.68 บาท 

- ค่าวัสดุ     - บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา 52,300 บาท 

รวม  450,316.68 บาท 

  สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 จ านวนเงนิทั้งสิน้ 1,734,945.30 บาท 

   2. งบประมาณคงเหลือคณะแพทยศาสตร์ (CPIRD) เดือนธันวาคม 2564 

  นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานการใช้จ่าย และงบประมาณ

คงเหลือเงินรับฝาก - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนธันวาคม 

2564 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโรงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เรียนการสอนนักศึกษาแพทย์รายละ 300,000 บาท ต่อคนต่อปี งบประมาณคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 

ตุลาคม 2564 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 39,873,189.85 บาท และรับจัดสรรปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 จ านวน

เงิน 7,884,388.23 บาท รวมงบประมาณทั้งสิน้ 47,757,578.08 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

   รายงานการใช้จ่าย และรายงานงบประมาณคงเหลือ เงินรับฝาก-โครงการผลิต

แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 งบประมาณใช้ไป เป็นจ านวน 

1,047,149 บาท มูลค่าใบสั่งซื้อ เป็นจ านวน 1,855,979 บาท  

   สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 (เอกสารแนบประกอบวาที่ 

1.6.1) ดังต่อไปนี ้

    - ค่าจา้งบุคลากร 332,220  บาท 

- ค่าตอบแทน 23,500 บาท  

- ค่าใช้สอย 535,369 บาท  



- ค่าวัสดุ - บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค - บาท  

- ค่าครุภัณฑ ์ 41,000 บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา 115,060 บาท 

- ปีการศึกษา 2564/1 อื่นๆ - บาท 

    รวม  1,047,149 บาท 

   3. รายงานการส่งเบิกเอกสาร  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ



 ระเบียบวาระที่ 1.7 งานเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.7.1 รายงานผลดารด าเนินงานเลขานุการประจ าเดือน 

  นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) รายงานสรุป

ยอดการเบิกค่าประชุม การอบรมของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน

มกราคม 2565      

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.8 งานประกันคุณภาพองค์กรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.8.1 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพองค์กรประจ าเดือน 

  นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา งานประกันคุณภาพองค์กร รายงานผลการพิจารณา

คัดเลือกเบื้องต้น Screening โครงการ EdPEx200 รุ่น 9 จากที่คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น Screening คณะแพทยศาสตร์ไม่ผ่าน

การคัดเลือก (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.8.1)  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 ระเบียบวาระที่ 1.9 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.9.1 รายงานผลการด าเนินงานเทคโนโลยีและสารสนเทศประจ าเดือน 

  นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานความคืบหน้า                                         

เรื่อง กล้องถ่ายวิดโีอ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน อยู่ในขั้นตอนใบเสนอราคา 

  นายพิทักษ์ ตันนันตา รักษาการแจ้งในที่ประชุม เรื่อง มติในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ฯ มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการซือ้กล้องถ่ายรูปที่สามารถวิดีโอได้พร้อมอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ 

  นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา แจ้งในที่ประชุม เรื่อง การติดสัญญาณกันขโมยห้องสมุด                                  

อยู่ในขั้นตอนทางบริษัทจะเขามาดูสถานที่ พร้อมเสนอราคา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร ส านักงาน                          

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 

  ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมฝ่ายบริหาร ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 3/2564                              

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

                    ไม่มี



 

   ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.                       

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นประธานได้

กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

 

                                                                

                                                                                 
     (นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา)                                     (นายศรัณยู พิชัยยา) 

           ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 

 



























 

 

 



 

 

 



 

  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.6.1 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.8.1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 



 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.5.1 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 3.1 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.1 

 

 

 
 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.2 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.3 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.1 

 

 
ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ 

ที่         / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการรับเข้านิสติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

_____________________________________________ 

 

 เพื่อให้การด าเนินการรับเข้านิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจามความในมาตร ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จึงออก ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตอ่ไปนี้ 

 

 ๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     ประธานคณะกรรมการ 

 ๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 

 ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา    กรรมการ 

 ๔. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศกึษา กรรมการ 

 ๕. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา  กรรมการ 

 ๖. รองคณบดีฝา่ยพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล  กรรมการ 

 ๗. ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก  กรรมการ 

      โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 ๘. ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก  กรรมการ 

      โรงพยาบาลพะเยา 

 ๙. ผูแ้ทนกองกฎหมายและทรัพย์สนิ    กรรมการ 

๑๐. ประธานสโมสรนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 

 ๑๐. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  กรรมการและเลขานุการ 



 

  

๑๑. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ๑๒. หัวหนา้งานวิชาการ      ผูช่้วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 

 ๑. ทบทวนและจัดท าประกาศนโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 

 ๒. ทบทวน ก าหนด และจัดท าประกาศคุณสมบัติการรับเข้า และโควตาการรับนิสิตแพทย์ เพื่อ

เข้าศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 ๓. ก าหนดและจัดท าประกาศปฏิทินการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือกและ

พิจารณาตัดสินผล เพื่อเข้าศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๔. พิจารณาและตัดสินผลการอุทธรณ์ในการรับเข้านิสิต เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติ 

 ๕. พิจารณาตัดสินผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 

 

 ทั้งนี ้ตั้งแตว่ันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 

          สั่ง ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.2 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

ที่          /๒๕๖๕ 

เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการทดสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ 

  

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้

รวบยอด (Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑  

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจามความในมาตร ๓๕ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยาที่   

๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ งคณบดีคณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ 

มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ จึงออกประกาศคณะแพทยศาสตร์  เรื่ อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ 

ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นิสิตแพทย์ ช้ันปีที่  ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รอบที่ ๑ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. นางสาวธณัฏฐา ทองสอาด 

 ๒. นายธีมธัช พจมานวิพุธ 

 ๓. นายวรากร แสงเงนิชัย 

 ๔. นางสาววิชญา สุทธการ 

 ๕. นายสิรพิชญ์ เสมือนใจ 

 ๖. นายอดุลวิทย์ ทัศนยิม 

 ๗. นายนครินทร์ อุตรพงษ์ 

 ๘. นายพัฒนพล ต้องใจ 

 ๙. นางสาวพิมสิร ิจันตาบุญ 

 ๑๐. นางสาวมนัสนันท์ ศริิปรัชญานุกุล 

 ๑๑. นางสาววรพรรณ ค าอยู่ 

 ๑๒. นางสาววรวลัญช์ ฟักทอง 

 ๑๓. นายศตคุณ สุขุมิน 

 ๑๔. นายสุริยา แสนประเสริฐ 

 ๑๕. นางสาวหงสต์ร ีสุจรติ 

 ๑๖. นายวีรพันธ์ จันทรายมูล 



 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 

 


